Pikisaari ja Korkeasaari
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Miksi mennä?
Pikisaaressa voi tutustua lehtomaiseen
tuoreeseen kankaaseen, kulttuurilajistoon ja
istutettuihin lehti- ja havupuihin. Lintulajisto on
runsas keväisin.
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Miten mennä?
Pikisaari sijaitsee Oulujoen suistossa, ja sinne
pääsee Pursitien ja Pikisaarensillan kautta. Alueen
läpi menee pyörätie Hietasaareen. Alueella on
lukuisia polkuja.

Pikisaaressa kasvaa enimmäkseen lehtomaista sekametsää, jossa
valtapuina ovat kuusi ja koivu. Alueella kasvaa myös vanhoja
lehmuksia, vaahteroita ja koivuja. Saaren kiertävän polun voi
aloittaa Pikisaarentien alkupäästä ja kiertää myötäpäivään.
Rannassa Kiikeliä vastapäätä A kasvaa harmaaleppiä ja
rantamänty. Pensaskerros koostuu pihlajasta, lepästä ja koivusta.
Polun varressa tavataan piharatamoa, voikukkaa, koiranputkea,
hiirenvirnaa, ahosuolaheinää, vadelmaa, lemmikkiä ja
metsäkortetta. Rannassa kasvaa pullosaraa, ranta-alpea,
korpikastikkaa ja rentukoita. Kivien välissä rantaniityillä kasvaa
mesiangervoa, suo-orvokkia, rantamataraa, keltaängelmää,
rantakanankaalia, niittysuolaheinää, rantavehnää ja
jokapaikansaraa.
Korkeasaaressa B kasvaa tiheää
sekametsää. Valtapuina ovat koivu ja
kuusi. Koivua, pihlajaa ja leppää on
harvakseltaan pensaina. Suurempia
yksittäisiä koivuja ja pihlajia on
keskittynyt mäen päälle. Keskemmällä
kasvaa rehevämpää niittykasvillisuutta,
mm. metsämaitikkaa, koiranputkea,
voikukkaa, kultapiiskua ja valkoapilaa.
Polun varsilla ja pyörätien reunassa on
metsäisempää kasvillisuutta, kuten
mustikkaa, puolukkaa, metsätähteä,
hiirenvirnaa ja keltamataraa.

Pikisaaren kaupunkipuisto
Käsityöläisyhteisöstä ja luonnostaan tunnettu
Pikisaari oli muinoin tärkeä teollisuus- ja
satamapaikka. Saari koostui alun perin kolmesta
eri saaresta, joiden alkuperäiset nimet olivat
Tervasaari, Peltosaari, ja pohjoispuolella
Katajasaari. Pikisaari on saanut nimensä
pikiruukista. Pikipolttimo perustettiin saareen
vuonna 1640 ja Oulun Villatehdas vuonna 1918.
Nykyisin Pikisaari on kasvikeidas kaupungin
keskellä. Saaressa on tavattu yli sata kasvilajia,
joista monet painolasti- ja kulttuurikasveja.
Tunnetuin on erittäin uhanalainen villanukula
(Leonurus cardiaca villosus).
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Korkeasaaren pohjoispäähän on
istutettu lehti-, pihta- ja serbiankuusta.
Tenniskentän länsipuolella C kasvaa
niittymäistä lajistoa, kuten
seittitakiaista, koiranputkea, ratamoa
ja valkoapilaa. Pensaista tavataan
vadelmaa, herukkaa ja vanhoja
syreenejä.
Pikisaaressa rantametsissä ja
asutuksen keskellä kasvillisuus on
kulttuurivaikutteista. Pientareilla ja
pihoilla kasvaa vadelma, nokkonen,
rönsyleinikki, maitohorsma, pietaryrtti,
pujo, kylänurmikka ja nurmirölli.
Korkeasaaren linnustossa tavataan
pensaikon ja metsikön lajeja, kuten
peippoa, pajulintua, lehtokerttua,
kirjosieppoa ja rastaita. Saaren
edustalla Rommakon- ja Hartaanselällä
linnuista näkyvimpiä ovat harmaa- ja
naurulokit, mutta selillä voi nähdä
myös räyskiä, sorsalintuja ja jopa
talvehtivan pikku-uikun.
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